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Isidre Macau i Teixidor

(1882 - 1946)

Isidro Macau cursa la carrcra dcl nia-
i.tcri amb qualificaeid d'excellent i

pi-cnti extraordinari, i dedica tota la
seva Vida a les activitats pedagogiques,
que alterna amb les naturalistes, en els

c iiiips do hi niiiicralui.ia v do la botanica, procurant iuiciar cls seus
alumnes en el concixement (le le- cicncies naturals.

Prcvia oposicid, el 1910 fou norncnat ntestre nacional do l'Escola
de l'icra, de la conca de 1'_ iioia, i alli exerci el seu carrec fins el 1918.
En aquesta data passa coin a titular a 1'Escola de Verges, a l'Em-
porda, i el 19:2; a Sarria de Ter. El 19:33 vingue coin a mestrc nacional
a Barcelona. La seva labor pedagogica va esser magnifica ; dues Ve-
gades, el 1919 i el 1924, li foren donades gracies de reial ordre.

Coln a naturalista, dcixa Brat record del seu pas per les eseoles, i
en eada una (1'elles tin petit Inusdu local amb exemplars de la gea i de
la flora do les respectives C) marques, exemple digue de tota lloanca
i quc hattria do tcii r imitadors.

Lon prcutiat en el ((Concurs d'llerbaris i mctodes per a 1'ensenya-
ntent de la botanica) organitzat l'anv 1921 per la Junta do Cicncics
Naturals i el Conscll de Pedagogia ; i el 1923, i per les ulateixes en-
titats, tainbe sortf preiiiiada, i amb honors de distincid, la seva me-
moria «llctodos escolares para c1 estudio de las plantas y su vida>.

Recordarcm alguns treballs seus publicats al Buri,I,r;Ti d'aquesta
INSTITUCIt ; un sobrc cl descobrimetrt de l'opal noble a Catalunya,
del qual opal n'lni ha un bell exemplar al Masco liartorell d'aquesta
cititat ; un altre de molt notable sobre els monuments megalitics de
I'Alt Empurdil ; i el quc fa referencia a fabric neolitic de la Cova
de can Siam.

Nat a la Vila de Palau Saverdera, a 1'Emporda, moria a Barcelona
cl 1G de jury de 1046. (,,)ue I)eu tingui a la ,loria el que fou amic
i consoci ensenis quc pare i ntestre exemplar i excellent naturalis-
ta ! - R. Ci,osas.


